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Derleme / Review

Yeni Gelişmeler Işığında Transtiretin İlişkili Ailevi Amiloid
Polinöropatisi
Transthyretin-Related Familial Amyloid Polyneuropathy:
In the Light of New Developments
Arman Çakar, Hacer Durmuş Tekçe, Feza Deymeer, Piraye Oflazer Serdaroğlu, Yeşim G. Parman
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Öz
Transiretin ilişkili ailevi amiloid polinöropatisi (TTR-FAP), vücutta tetramer formda bulunan TTR’nin monomer hale gelerek toksik özellik kazanması ve
çeşitli doku ve organlarda birikmesi sonucunda gelişir. TTR genindeki mutasyonlar, proteine amiloidojenik özellik kazandırmakta ve otozomal dominant geçişli
hastalığa neden olmaktadır. TTR-FAP tipik olarak otonom tutulumun eşlik ettiği sensorimotor nöropatiye neden olur, ancak farklı mutasyon tipleri arasında
ciddi fenotipik farklılık belirtilmiştir. Klinik şüphe halinde genetik ve patolojik inceleme yapılması gerekmektedir. Son 20 yılda, karaciğer transplantasyonu ile
başlayan, tetramer stabilizatörlerin ve TTR yapımını baskılayan ilaçların klinik çalışmalarda ciddi etkisinin gösterilmesi ile devam eden süreçte tedavi açısından
önemli yol alınmıştır. Hastalığın tanı ve tedavisinde hala bazı belirsizlikler olmakla birlikte, özellikle tedavi alanındaki son gelişmeler ümit vericidir.
Anahtar Kelimeler: Amiloidoz, transtiretin, polinöropati, genetik, nöropati

Abstract
Transthyretin-related familial amyloid polyneuropathy (TTR-FAP) is caused by gain-of-toxic-function of TTR, which dissociates from its native tetramer form to a
monomer form and aggregates in several tissues and organs. Mutations in the TTR gene lead to this amyloidogenic transformation and cause autosomal dominant
disease. TTR-FAP typically causes sensorimotor FAP accompanied by autonomic involvement, but considerable phenotypic diversity is noted between different
mutation types. In the event of clinical suspicion, TTR gene sequencing and pathologic confirmation are the recommended paths to follow. Significant improvement
has been achieved in treating the disease over the past 20 years, starting with liver transplantation, followed by tetramer stabilizers and TTR-lowering therapies.
Although there are still some uncertainties in diagnosing and treating TTR-FAP, recent advances are promising, especially in the field of treatment.
Keywords: Amyloidosis, transthyretin, polyneuropathy, genetics, neuropathy

Giriş
Yaklaşık 65 yıl önce Corino Andrade’ın (1,2) 37 yaşındaki
bir kadında mal dos pesinos (ayak hastalığı) olarak tanımlamasının
ardından, günümüze dek genetik, patofizyoloji ve tedavi açısından
önemli bir yol katedilen transiretin ilişkili ailevi amiloid
polinöropatisi (TTR-FAP), mutant TTR proteininin, başta
periferik sinir hücreleri olmak üzere çeşitli doku ve organlara
amiloid fibrilleri olarak çökmesi sonucunda gelişir. Daha önceden
prealbümin olarak da isimlendirilen TTR proteini, vitamin A ve

tiroksinin kanda taşınmasından sorumludur. Başlıca karaciğer
olmak üzere, koroid pleksus, ince barsak ve retinal pigment
epitelinden de sentezlenen protein, 18. kromozom tarafından
kodlanmakta ve 127 aminoasit içermektedir. Dört adet monomer
birleşerek TTR proteininin tetramer yapısını oluşturur. TTR
genindeki mutasyonlar sonucu dengeli yapısını kaybeden protein,
çözünemeyen amiloid fibrillerine dönüşür (3). Otozomal dominant
kalıtılan hastalığın günümüze dek, 120’den fazla mutasyon tipi
tanımlanmıştır (4). Bu mutasyonların dağılımı, coğrafi bölgeye
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göre değişmekte olup, hastalığın klinik tablosu da mutasyon tipine
göre değişkenlik göstermektedir. Tüm dünyada en sık rastlanan
mutasyon, 30. pozisyondaki valin amino asidinin metionin amino
asidi ile yer değiştirmesi (Val30Met) sonucunda olup, hastalığın
ilk olarak tanımlandığı ülke olan Portekiz’deki mutasyonların
büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Portekiz haricinde endemik
bölgeler olarak kabul edilen İsveç ve Japonya’da da en sık izlenen
mutasyon Val30Met olup sözü geçen ülkelerin bazı kesimlerinde,
örneğin Portekiz’de prevalansın 1/500 düzeyine kadar çıktığı
bilinmektedir (5). Ancak dünyanın geri kalan kısmında mutasyon
tiplerinin heterojen olarak dağılımı dikkat çekicidir.

Tanı, Klinik Seyir ve Ayırıcı Tanı
Hastalığın erken safhalarında klasik yakınmalar, alt ekstremite
distallerinde belirgin duyu kaybı ve nöropatik ağrılardır. Ancak
hastalığın ilerlemesi ile motor ve otonom tutulum da tabloya
eklenmektedir. Duysal yakınmalar giderek ekstremitelerin
proksimal kısımlarına ve hemen sonrasında gövdenin ön yüzüne
ilerler (1). Motor tutulum sıklıkla alt ekstremite distallerinde
ortaya çıkar ve üst ekstremitede ince işlerin yapılmasında zorluk
ile devam eder. Otonom tutulum ise ortostatik hipotansiyon,
impotans, nörojenik mesane, diyare ve konstipasyon gibi
yakınmalar ile kendini gösterir. Hastalığın ileri safhalarında kilo
kaybı ve kaşeksi ile ölümcül hale gelebilir (6).
Nörolojik tutulum haricinde hastalığın seyri esnasında kardiyak,
gastrointestinal, üriner sistem, göz ve santral sinir sistemi (SSS)
tutulumu görülebilmektedir. Kardiyak tutulum, amiloidojenik
TTR’nin ventriküllerde birikmesi sonucu, ventrikül duvarında
kalınlaşma ve buna ikincil olarak gelişen diyastolik disfonksiyon
ve aritmiler ile karakterizedir. Sistolik disfonksiyon ve düşük
ejeksiyon fraksiyonu tabloya genellikle sonradan eklenmektedir
(7). Oküler tutuluma bağlı tablolar arasında kimi zaman
vitrektomi de gerektirebilen vitröz opasiteler, glokom ve daha
nadir olarak göz kuruluğu sayılabilir (8). Üriner sistem tutulumu
genellikle hastalığın daha ileri evrelerinde olmakla birlikte, aşikar
nefropati ortaya çıkmadan mikroalbüminürinin varlığı böbrek
tutulumunun ilk belirtisi olabilir. Böbrek yetmezliği varlığında
ise hastalığın prognozu belirgin olarak kötüleşmektedir (9). SSS’de
amiloid birikimi başlıca leptomeninksler ve korteksin orta ve
küçük çaplı arter ve venlerinin medya ve adventisya tabakasında
gözlenmektedir ve hastalığın patolojik, klinik ve özellikle de
görüntüleme özellikleri klasik amiloid anjiyopati ile farklılıklar
göstermektedir. SSS tutulumu ile giden tablolar arasında, serebral
infarkt ve kanamalar, subaraknoid kanamalar, geçici iskemik atak
benzeri tablolar ve hidrosefali olmakla birlikte spastik paraparezi,
demans, ataksi gibi çok çeşitli tablolar da izlenebilmektedir.
Ayrıca daha nadir olarak vokal kord tutulumuna bağlı seste
kabalaşma, spinal stenoz, hipotermi de görülebilmektedir (10). Bu
genel görünümün haricinde farklı mutasyon tipleri ile hastalığın
kliniği belirgin değişiklik göstermektedir. Buna örnek olarak
Tyr78Phe mutasyonunda izlenen motor dominant tutulum,
Leu58His mutasyonunda izlenen üst ekstremite başlangıçlı klinik
ve Glu89Gln mutasyonunda izlenen Karpal Tünel sendromu
ile başlangıç verilebilir (6,11). Ayrıca nörolojik tutulumun çok
geri planda olduğu, izole kardiyak tutulum ile kendini gösteren
Val122Ile mutasyonu ve başlıca leptomeningeal amiloidoza
sebep olan Asp18Gly, Ala25Thr, Gly53Glu mutasyonları da
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tanımlanmıştır (6,12,13,14). Bu farklılık sadece değişik mutasyon
tipleri arasında olmayıp, aynı mutasyona sahip aile fertlerinde de
fenotipik farklılıklar izlenebilmektedir (1).
Klinik görünümdeki bu değişkenlik düşünüldüğünde,
endemik bölgeler dışında ve aile öyküsünde özellik saptanmayan
sporadik olguların tanısının konması zorluk yaratabilir.
Bu olgularda ilk yakınmanın ortaya çıkmasından tanının
konulmasına dek geçen sürenin 4 yıla kadar uzayabildiği
görülmektedir (15). En sık olarak karışabilen tanılar arasında
başlıca kronik enflamatuvar demiyelinizan polinöropati (KİDP)
olup, sporadik TTR-FAP olgularında ilk olarak KİDP tanısı
alan hasta sayısının %50 düzeyinde olabileceği belirtilmiştir
(16). Bunun da en önemli sebepleri, hastalıkta gözlenen aksonal
hasara ikincil olarak gelişen demiyelinizasyonun elektrofizyolojik
olarak KİDP’yi taklit edebilmesi ve TTR-FAP hastalarının
beyin omurilik sıvısında protein yüksekliğinin izlenebilmesidir
(17). Bu olgularda immünolojik tedaviye cevap alınamaması
durumunda TTR-FAP akla gelmelidir. Ayrıca hastalık ALamiloidoz ile de karışabilmektedir. Bunun da en önemli sebebi
yaşlı hastalarda sıklıkla izlenebilen monoklonal gammopatinin,
amiloidojenik özellik taşıdığı şeklindeki yanlış değerlendirmedir.
Uzunluğa bağlı FAP olan hastalarda, eşlik eden otonom tutulum
varlığında, bilinen diyabet tanısı yoksa hastalığın akla gelmesi
tanı karmaşasının engellenmesi açısından önem taşımaktadır.
Bunun dışında tanıyı kuvvetle destekleyecek durumlar şu şekilde
sıralanabilir:
- Başlıca ince lif nöropatisi bulguları olan, dokunma
duyusunun korunduğu, ağrı ve ısı duyusunda bozulmaların
izlendiği uzunluğa bağlı nöropati varlığında,
- Aile öyküsünde nöropatik bulgular ve kalp yetmezliği
birlikteliği gösteren hastalarda,
- Belirgin bir nedeni olmayan ve cerrahi sonrasında şikayetlerin
tekrarladığı Karpal Tünel sendromu olan erkek hastalarda,
- Ventrikül hipertrofisi olup bilinen hipertansiyonu olmayan
hastalarda,
- Gastrointestinal motilite bozukluğu başta olmak üzere
açıklanamayan erektil disfonksiyon, nörojenik mesane gibi otonom
sistem bozuklukları varlığında,
- Açıklanamayan glokom ve vitröz opasiteler varlığında.
Bu bulgular varlığında tanıyı koymak için, TTR geni
sekanslanarak mutasyon saptanabilmektedir. Ancak mutasyonun
saptanması hastada amiloidozun klinik olarak varlığını direkt
olarak gösteren bir tetkik değildir (18). Benzer şekilde mutasyon
saptanmaması da hastada TTR dışındaki amiloidoz varlığını
ekarte ettirmez. Bu nedenle tanının histopatolojik olarak
kesinleştirilmesi için dokularda amiloid birikiminin gösterilmesi
gerekmektedir (Şekil 1). Abdominal deri altı yağ dokusu, diş eti,
tükürük bezi ve rektal doku biyopsisi, dokuya ulaşım kolaylığı
ve komplikasyon riski açısından, sinir biyopsisine göre öncelikli
olarak tercih edilmektedir (19). Hastalığa bağlı gelişen Karpal
Tünel sendromu varlığında karpal tünel ligamenti de bu dokulara
alternatif olarak tanı koymada yararlı olabilmektedir. En sık olarak
uygulanan abdominal yağ dokusu ve tükürük bezi biyopsisinin
duyarlılığının, yaklaşık olarak %73-83 arasında olduğu
düşünülmektedir (20). Parçalı tutulum izlenebildiğinden biyopsi
sonucunun negatif olması da tanıyı tamamen dışlamaz (21).
Tanı kesinleştirildikten sonra hem takip hem de potansiyel
tedavi seçeneklerinin seçimi amacıyla hastalık evresinin
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belirlenmesi gerekmektedir. Evreleme, özellikle ilaç çalışmalarında
objektif faydanın gösterilebilmesi açısından da önemlidir. Bu
amaçla en sık kullanılan skorlama sistemleri “FAP evrelemesi” ve
“paroksismal noktürnal dispne (PND) skoru”dur (Tablo 1).
FAP evrelemesi tedavi seçimi açısından önem taşımakta olup
hastalık modifiye edici ilaçların evre 3 grubundaki hastalara yararı
henüz tartışmalıdır. Hastanın fonksiyonel durumunu gösteren bu
iki skorlama sistemi haricinde nöropatinin ağırlığını, muayene ve
“Quantitative Sensory Testing” gibi paraklinik değerlendirmeler
ile saptayan “Neuropathy Impairment Score” (NIS), “NIS-Lower
Limbs” (NIS-LL) ve “Modified NIS+7” (mNIS+7) gibi skorlama
sistemleri mevcuttur ve özellikle yeni geliştirilen ilaçların hastalığa
etkisini göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bunlar dışında,
otonom tutulum için kalp hızı değişkenlik testi, ekokardiyografi,
ritm holter incelemesi, serum proBNP düzeyi, oftalmolojik
muayene, beden kitle indeksi, üriner ultrasonografi ve rutin kan
ve idrar analizinin en az 6 ayda bir yapılması hastalığın ilerleme
hızı açısından önemli bir fikir verir (1).

de hastanın yaşam kalitesine etkisi halen tartışılmayacak derecede
önem taşımaktadır. Tablo 2’de semptomatik tedavide kullanılan
ilaç ve yaklaşımlar gösterilmiştir.

Karaciğer Transplantasyonu
Doksanlı yıllara kadar ölümcül bir hastalık olarak kabul edilen
TTR-FAP’ın tedavisinde ilk büyük gelişme ortotopik karaciğer
transplantasyonunun hastalığın prognozunda etkili olduğunun
gösterilmesidir (22). Yıllar içerisinde 2000’den fazla hastada
transplantasyon uygulanmış olup, TTR’nin ana kaynağı olan
karaciğerin değişimi sonucunda serumda saptanan TTR düzeyinin
%90 düzeyinde azaldığı gösterilmiştir (23). Transplantasyon
sonrası beş yıllık sağkalım oranı Val30Met mutasyonu olan
hastalarda %90 seviyesindedir ancak diğer mutasyon tiplerinde bu
oran yaklaşık %60 düzeyine inmektedir (24). Mutasyon tipi dışında
transplantasyon sonrası prognozu değiştiren faktörler arasında yaş,
hastalık evresi, otonom disfonksiyon veya kardiyomiyopati varlığı
ve malnütrisyon sayılabilir. Her ne kadar etkili bir tedavi olsa
da donör sayısındaki yetersizlikler, uzun dönem immünsüpresif
tedavi gerekliliği ve cerrahi komplikasyonlar bu prosedürün
uygulanabilirliğine önemli kısıtlamalar getirmektedir (25). Bir
yıllık mortalite %7-25 arasında değişmekle birlikte bunun en
önemli nedeni enfeksiyonlar ve hepatik arter trombozudur (26,27).
Uzun dönemde lenfoproliferatif hastalıklar ve böbrek yetmezliği

Tedavi
Semptomatik Tedavi
Son 20 yılda karaciğer transplantasyonu ile başlayan ve
hastalık seyrini değiştiren ilaçlar yanında semptomatik tedavinin

Şekil 1. Sinir biyopsisi kesiti. A) Endonöral amiloid birikimi görülmektedir (Hematoksilen&eosin x20), B) Endonöryumda perivasküler amiloid
birikimi görülmektedir (Hematoksilen&eosin x20), C) Endonöral amiloid birikimi görülmektedir (Crystal violet x20) (Coşkun Özdemir Nöromüsküler
Hastalıklar İnceleme Laboratuvarı’nın arşivinden alınmıştır).

Tablo 1. Transiretin ilişkili ailevi amiloid polinöropatisi evreleme seçenekleri
FAP evrelemesi
PND skoru
Evre Semptom
Skor Semptom
0

Asemptomatik

1

Sadece duysal belirtiler mevcut

1

Semptomatik ancak yardımsız yürüyebiliyor

2

Motor belirtiler mevcut ancak yardımsız yürüyebiliyor

2

Destek ile yürüyebiliyor

3A

Tek yanlı destekle yürüyebiliyor

3

Tekerlekli iskemleye bağımlı

3B

İki yanlı destekle yürüyebiliyor

4

Tekerlekli iskemleye bağımlı

FAP: Polinöropati, PND: Paroksismal noktürnal dispne
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önemli komplikasyonlar olarak göze çarpsa da, transplantasyon
sonrası hastalığın nefrolojik tutulumunun ilerlemesinin durduğuna
dair bilgiler de mevcuttur (28,29). SSS ve göz tutulumu ise koroid
pleksus ve retinal pigment epitelinde mutant TTR üretimi devam
ettiğinden tedaviye dirençlidir (30).
Kimi hastalarda transplantasyon sonrası özellikle kardiyak
açından hastalık progresyonunun devam etmesi aynı seansta
kombine karaciğer ve kalp transplantasyonu yapılması seçeneğini
gündeme getirmiştir. Her ne kadar bu prosedür daha riskli gibi
görünse de mortalite oranları izole karaciğer transplantasyonu ile
benzerlik göstermektedir (31). Ayrıca sadece kardiyomiyopati
kliniği gösteren Val122Ile mutasyonu olan bireylerde izole kalp
transplantasyonu da uygulanmakta olup 5 yıllık mortalite oranları
başka bir neden ile yapılan kalp transplantasyonlu bireyler ile
aynıdır (32).
Karaciğer transplantasyonunun bu endikasyonda kullanımının
artması sonucunda, doksanlı yılların ortasında TTR-FAP
hastalarından alınan karaciğerlerin, kronik karaciğer hastalığı olan
bireylerde donör olarak kullanılması gündeme gelmiştir. Domino
Tablo 2. Transiretin ilişkili ailevi amiloid polinöropatisi
semptomatik tedavi yaklaşımı
Şikayet
Tedavi
Nöropatik ağrı

Pregabalin, gabapentin,
amitriptiptilin, duloksetin

Ortostatik hipotansiyon

Fludrokortizon, midodrin,
droksidopa, varis çorapları

Diyare

Metaklopramid, loperamid

Karpal Tünel sendromu

Lokal kortikosteroid enjeksiyonu,
cerrahi

Aritmiler

Antiaritmik ilaçlar, pacemaker
implantasyonu

Kalp yetmezliği

Diüretikler, ACE inhibitörleri

Renal yetmezlik

Hemodiyaliz

Vitröz opasiteler, glokom

Vitrektomi, trabekülotomi

Üriner inkontinans

Betanekol, distigmin

Seksüel disfonksiyon

Sildenafil, tadalafil

ACE: Anjiyotensin dönüştürücü enzim

Tablo 3. Transiretin ilişkili ailevi amiloid polinöropatisi
tedavi algoritması
Evre 0

Mutasyon tipi ve hastanın klinik durumuna göre
klinik takip

Evre 1

- Tafamidis
- Progresyonun devamı halinde karaciğer
transplantasyonu veya faz 3 çalışmalarından
herhangi biri

Evre 2

- Diflunisal
- Faz 3 çalışmalarından herhangi biri

Evre 3

- Kanıtlanmış bir tedavi yok
- Destek tedavisi, mümkünse faz 3 ilaç
çalışmalarından herhangi biri
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karaciğer transplantasyonu adı verilen bu prosedürde hastalığın
doğal seyri dikkate alınınca, alıcıların 20 ila 30 yıl arasında
hastalığı geliştirmesinin olası olduğu ön görülmüştür (33).
Ancak uzun dönem takipler ile bu sürenin beklenenden daha kısa
olduğu ve kimi hastaların 10 yıl içinde edinilmiş TTR amiloidozu
geliştirdiği görülmüştür. Bu hasta grubunda tekrar uygulanan
transplantasyonun daha riskli olduğu bilinmekle birlikte, hastalık
seyrini değiştirici tedavilerin uygunluğu henüz bilinmemektedir
(34).

Yeni Tedavi Seçenekleri
Karaciğer transplantasyonunun, her ne kadar etkili bir
tedavi olsa da ileri evre hastalarda uygulanamaması, Val30Met
dışındaki mutasyonlarda faydasının kısıtlı olması ve perioperatif
ve postoperatif dönemde önemli riskler taşıması sebebiyle yeni
tedavi seçenekleri gündeme gelmiştir. Son 10 yılda, hastalık
seyrini değiştiren ilaçların gelişmesi ile tedavi bambaşka bir
boyut kazanmış olup, halen devam eden birçok ilaç çalışması
da mevcuttur. Şu andaki mevcut seçenekler TTR’nin tetramer
yapısını koruma ve dolayısıyla amiloidojenik hale gelmesini
engelleme ve TTR’nin karaciğerde yapımını baskılamayı
hedeflemektedir. Bunun dışında, TTR’ye yönelik monoklonal
antikorlar gibi seçeneklerin de ileri dönemlerde gündeme gelmesi
beklenmektedir (35).

Tafamidis
Tafamidis, TTR’nin tetramer yapısını stabilize eden bir ilaç
olup, proteinin tiroksin hormonuna bağlandığı yere tutunarak
etkisini göstermektedir. Avrupa, Japonya ve Güney Amerika
ülkelerinde kullanımı onaylanan tafamidisin in vitro etkisinin
gözlenmesi üzerine, faz 2 ve faz 3 çalışması yapılmıştır. Fx005 isimli öncü çalışmada, Val30Met mutasyonuna sahip, evre
1 hastalar 18 ay boyunca izlenmiş ve bu süre içinde NIS-LL’de
2 puandan fazla artış plasebo grubunda, günde 20 miligram
tafamidis alan hasta grubuna kıyasla anlamlı ölçüde yüksek
saptanmıştır (%60-38) (36). Benzer sonuçlar yaşam kalitesi ve
beden kitle indeksi açısından da ortaya çıksa da, primer sonlanım
noktası olan “intention-to-treat” değerlendirmesinde istatistiksel
olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Uzatılmış 12 aylık açık
etiketli çalışmada, NIS-LL’deki stabilizasyon devam etmekle
birlikte, plasebodan tafamidise geçiş yapan hastalardaki NIS-LL
değişikliği de azalmış ve yaşam kalitesi ölçeklerinde iyileşme
izlenmiştir (37). Bu çalışmada ve şu ana kadarki tecrübelerde
güvenli bir ilaç olduğu görülen tafamidisin yan etkileri, diyare
ve üriner sistem enfeksiyonları olarak göze çarpmaktadır. Her
ne kadar evre 1 grubundaki hastalarda etkili bir tedavi olarak
görülse de Val30Met mutasyonuna sahip, geç dönem hastaların
ağırlıklı olduğu bir çalışmada, hastaların %93’ünde NIS ile
gösterilen progresyon izlenmiştir (38). Öncü çalışmada Val30Met
hastalarında bakılmayan serum TTR düzeyindeki azalma, 21
hastalık, Val30Met dışı mutasyona sahip hastaların dahil edildiği
çalışmada %95 oranında izlenmiştir (39).
Tafamidisin nefropatiye olan etkisini araştırma amacıyla
tek merkezli, kontrol grubu olmayan toplam 98 hastanın
katıldığı bir çalışmada, 12 aylık takip sonunda, yeni gelişen
albüminürisi olan hiçbir olgu izlenmediği ve idrar albümin
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kreatinin oranının (İAKO) da sabit kaldığı görülmüştür. Ayrıca
daha önceden proteinürisi bilinen (İAKO >300 mg/g) gruptaki
hastalarda İAKO’nun düştüğü ve glomerüler filtrasyon hızının
sabit kaldığı izlenmiştir. Ancak bu çalışmada kontrol grubunun
olmaması nedeniyle tafamidisin nefropatiye olan etkisi net olarak
söylenememektedir (40).
Ayrıca, tafamidisin Val122Ile mutasyonuna sahip kardiyak
tutulum baskın bireylerdeki etkisini araştırmak amacıyla günde
20 mg ile 80 mg dozlarının karşılaştırıldığı çalışma başlatılmıştır.

Diflunisal
Diflunisal, yaklaşık 40 yıldır ilaç piyasasında olan ve genellikle
romatolojik hastalıklarda kullanılan bir non-steroid anti
enflamatuvar ilaçtır. İn vitro çalışmalarda tafamidise benzer şekilde
TTR’nin tiroksine bağlanma bölgesi üzerinden etki gösterdiği
görülmüştür (41). Bu gelişmeler ışığında 2006 yılında başlatılan
faz 3 çalışmasında, ortalama yaşı 59,7 olan toplamda 130 hastaya
randomize şekilde 24 ay boyunca plasebo veya günde 2 kez
250 mg diflunisal verilmiştir. Bu çalışmada hastaların yaklaşık
%50’si Val30Met dışındaki mutasyonlara sahip bireylerden
seçilmiş ve PND skoru daha yüksek olan ileri dönem hastalar da
çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda, NIS+7’deki artış
diflunisal grubunda ortalama 8,7 iken plasebo grubunda 25 olarak
bulunmuştur (42). Ancak iki yıl boyunca diflunisal alan grupta
%42 oranında ilaca devam etmeme görülmüştür. Ayrıca ilacın
kardiyak etkileri de aynı çalışmada araştırılmış ve diflunisalin sol
ventrikül duvar kalınlığında plaseboya göre herhangi bir azalma
sağlamadığı görülmüştür, ancak beyin natriüretik peptid (BNP)
değerleri yüksek olan alt grupta diflunisalin plaseboya göre sol
ventrikül kalınlığındaki artışı yavaşlattığı görülmüştür. Her
ne kadar bu çalışmada ilacı bırakmanın en sık nedeni yetersiz
etki olarak ortaya çıksa da daha sonraki çalışmalarda kimi
hastalarda trombositopeni, böbrek fonksiyonlarında bozulma,
gastrointestinal kanama gibi tablolar görülmüştür. Uzun dönemli,
açık etiketli devam eden çalışmada ilacın plasebo grubuna kıyasla
olumlu etkisinin 2 yıldan sonra da devam ettiği görülmüştür. Buna
karşılık hastaların yavaş da olsa kötüleşmesi ve yan etki profili
nedeniyle diflunisalin erken dönem hastaların tedavisindeki yerini
belirlemede yeni çalışmaların gerekli olduğu düşünülmektedir
(43). Ancak ileri evre hastalarda diğer tedavi seçeneklerinin yararı
ile ilgili net bir bilgi olmaması nedeniyle diflunisal tedavisinin
uygun olabileceği düşünülmektedir.

Doksisiklin + Tauroursodeoksikolik Asit (TUDCA)
Tetrasiklin grubundan bir antibiyotik olan doksisiklin ve bir
safra asidi olan TUDCA’nın birleşiminden oluşan molekülün
kullanımının in vitro ortamda ilgili dokularda amiloid birikimini
azalttığı gösterilmiştir (44). Faz 2 çalışmasında günde 2 kez
100 mg dozunda verilen doksisiklin ve 3 kez 250 mg dozunda
verilen TUDCA’nın genel olarak güvenli olduğu gösterilmiş
ve en sık gözlenen yan etkilerin yüzde kızarma ve doksisikline
bağlı dispeptik yakınmalar olduğu saptanmıştır. Biri domino
transplantasyon alıcısı olan 20 hastalık bu çalışmanın erken
sonuçlarına göre, hastaların bir yıllık sürede nörolojik ve kardiyak
açıdan stabil seyrettiği görülmüştür (45).
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Patisiran (ALN-TTR02)
Lipid kapsüllü küçük düzenleyici RNA molekülü olan
patisiran karaciğerde TTR’nin mRNA’sına bağlanarak, proteinin
yapımını durdurmayı hedeflemektedir. Aslında karaciğer
transplantasyonu ile benzer bir mekanizma ile etkisini gösteren
ilacın, transplantasyona göre farkı hem mutant hem de mutant
olmayan, “wild type” TTR sentezini inhibe etmesidir. Bu şekilde
transplantasyon sonrasında görülen kardiyak kötüleşmenin en
önemli nedeni olarak düşünülen “wild type” TTR birikimi
de önlenmiş olmaktadır. Preklinik çalışmalarda patisiran
uygulanmasından sonra hem doku hem de serum TTR düzeylerinde
belirgin bir azalma izlenmiştir (46). Faz 1 çalışmasında serumdaki
TTR düzeyindeki azalma karaciğer transplantasyonu yapılan
bireylerle neredeyse eşdeğer olarak %94 düzeyinde saptanmıştır
(47). Ayrıca infüzyon yeri reaksiyonları haricinde belirgin bir yan
etki izlenmemiştir. Bunun üzerine evre 1 ve evre 2 hastaların dahil
edildiği 29 hasta ile faz 2 çalışması başlatılmıştır ve 0,3 mg/kg
dozunda 3 haftada bir intravenöz yolla uygulanan patisiran alan
hastalarda serum TTR düzeyinde ortalama %87 azalma olduğu
gösterilmiştir. Daha sonra açık etiketli olarak çalışma devam
etmiş olup yaş ortalaması 64 olan (29-77 arasında) 27 hastada,
12 ay sonunda mNIS+7 değerinde ortalama 2,5 puanlık bir
azalma izlenmiştir. Bu oran hastalığın doğal seyrinde tahmini
olarak 10-18 puanlık artış ile kıyaslanınca, biyokimyasal iyilik
halinin kliniğe de yansıdığını düşündürmüştür. En sık görülen
yan etkiler ise infüzyon yeri reaksiyonları, nazofarenjit ve flushing
olup, ilaç bırakmaya neden olacak herhangi bir ciddi yan etki
görülmemiştir (48). Bu çalışmaların verdiği cesaret verici bilgiler
ışığında patisiranın 18 ay sürecek, kliniğimizin de dahil olduğu
çok merkezli, faz 3 çalışması (APOLLO) başlatılmış olup şu anda
devam etmektedir.
Ayrıca patisiranın N-asetilgalaktozamin ile konjuge edilmiş,
subkutan uygulanan formu olan revusiranın da kardiyak tutulum
ile giden TTR ilişkili amiloidoz hastalarında kullanımı amacıyla,
faz 3 çalışması (ENDEAVOUR) başlatılmıştır (49). 500 miligram
revusiranın ilk 5 gün boyunca her gün daha sonra haftada bir
subkutan uygulanan hastalar ile plasebo grubunun karşılaştırılacağı
çalışmada öncelikli olarak 6 dakika yürüme uzaklığı ve serum
TTR’deki değişim incelenecektir.

ISIS-TransiretinRx
Bir antisens oligonükleotid olan ISIS-TTRRx, etkisini mRNA’ya
translasyona uğramayan 3’ bölgesinden bağlanıp, RNAaz aracılığı
ile yıkımını tetikleyerek göstermektedir (50). Ile84Ser mutasyonu
taşıyan transgenik farelerde yapılan çalışmalarda ISIS-TTRRx’in
serum TTR düzeyini %80 oranında azalttığı gösterilmiştir
(51). Bunun üzerine yapılan faz 1 çalışmasında subkutan olarak
uygulanmış ve enjeksiyon bölgesinde ağrı ve somnolans gibi hafif
yan etkiler dışında güvenli olduğu görülmüştür. İlk hafta 3 gün
300 mg, takip eden haftalarda ise haftada bir subkutan enjeksiyon
şeklinde uygulanan ISIS-TTRRx ile plasebonun karşılaştırıldığı
faz 3 çalışması (NCT02175004) henüz devam etmekte olup iki
grup arasında 65 hafta sonunda mNIS+7 ve yaşam kalitesi ölçeği,
temel olarak karşılaştırılacak parametrelerdir.
İlacın intraventriküler uygulanması sonucunda, transgenik
farelerin koroid pleksus dokusunda TTR’nin azalığının
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gösterilmesi, ilacın henüz herhangi bir ilacın etkili olmadığı
leptomeningeal amiloidozda da kullanılabileceği konusunda
ümit vermiş olup, şu anda bu endikasyonda yürütülen bir çalışma
bulunmamaktadır (52).

Tedavi Planı
Son yıllarda çok hızlı bir şekilde gelişen TTR-FAP tedavisinde
seçeneklerin artması sebebiyle, bir algoritma gerekliliği ortaya
çıkmıştır. Bu nedenle 2015 yılının sonlarında Avrupa’daki
merkezlerce ortak bir konsensusa varılmıştır (Tablo 3). Buna
göre;
- Asemptomatik mutasyonlu bireylerde, mutasyon tipi ve
hastanın yaşına göre takip süresinin belirlenmesi,
- Evre 1 hastalarda, ülkeye göre değişmekle birlikte
verilebiliyorsa tafamidis, verilemiyorsa diflunisalin tercih
edilmesi, progresyon devam ederse ve kontrendikasyon yoksa
karaciğer transplantasyonu yapılması, yapılamıyorsa hastanın ilaç
çalışmalarından birine dahil edilmesi,
- Evre 2 hastalarda, ilaç çalışmalarından biri veya diflunisalin
tercih edilmesi,
- Evre 3 hastalarda ise herhangi bir kanıtlanmış tedavi olmasa
da ilaç çalışması seçeneğinin değerlendirilmesi önerilmektedir.
Bu gruplar haricinde ciddi nefropatisi olan hastalarda aynı
seansta karaciğer ve böbrek tranplantasyonu, ciddi kalp tutulumu
olan hastalarda ise eşzamanlı kalp ve karaciğer transplantasyonu
önerilmiştir (53).
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Sonuç
TTR-FAP, nadir fakat hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Gelişen
tedavi seçenekleri gelecek için ümit vermekte olup, mevcut tedavi
seçeneklerinin etkisi açısından erken tanı ve tedavinin başlatılması
önem taşımaktadır. Hastalığın nörologlar kadar kardiyologlar,
nefrologlar hatta oftalmologlar tarafından da tanınması mortalite
ve morbiditeyi önemli ölçüde azaltacaktır.
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